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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő Budapesten a XI. kerületben egy
egyirányú utca forgalmával kapcsolatban tett
bejelentést. Megírta, hogy rendszeresen (naponta
többször) előfordul, hogy a megengedett
menetiránnyal szemben gépkocsival közlekednek az
utcában. Mivel nincs járda és a gyalogos forgalom
nem elhanyagolható, ezért – a szabálysértés tényén
túl – jelentős a balesetveszély a szabálytalanul az
utcába hajtó gépkocsik miatt.
A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint az
utcában lakók kérték az utca egyirányúvá tételét,
hogy kisebb legyen az átmenő forgalom. A bejelentő
álláspontja szerint ezt a célt a Gazdagréti út
szervizútjának egyirányúvá tételével hatékonyabban
el lehetett volna érni, mely utca ráadásul jelentősen
keskenyebb, mint a bejelentés tárgyát képező
egyirányú utca.
Javaslata alapján az utcát kétirányúsítani
kellene, ehhez kapcsolódóan esetlegesen a
Gazdagréti utat egyirányúvá minősíteni, és/vagy a
közlekedő gépjárműveket rendszeresen ellenőrizni.
Fentiek alapján kéri az ügy kivizsgálását,
valamint a szükséges intézkedéseket a további
szabálysértések elkerülése érdekében.
A bejelentő anonimitást kért.

lezárt

A közérdekű bejelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI.
kerületi Rendőrkapitánysága (a továbbiakban: Rendőrkapitányság), a
forgalomszabályozási
kérdés
tekintetében
Budapest
Főváros
Főpolgármesteri Hivatal főjegyzője (a továbbiakban: főjegyző)
megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adták.
A Rendőrkapitányság megírta, hogy a Budapest, XI. kerületi
Repcsény utca forgalmát visszatérően ellenőrzik, és kiemelt hangsúlyt
fektetnek a bejelentésben említett szabálysértés elkövetőinek kiszűrésére.
A Repcsény utca forgalmi rendjének megváltoztatása tekintetében a
közút kezelője az illetékes, ezért közös helyszíni bejárásra tettek javaslatot
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Igazgatósága Közlekedési Osztálya felé.
A Rendőrkapitányság hivatkozott a megkeresésében említett
videofelvételre, mivel az meghaladja a 20 MB méretet, kéri azt tömörített
formában a 11rk@budapest.police.hu e-mali címre megküldeni.
A főjegyző a XI. kerületi Repcsény u. forgalmi rendjével
kapcsolatban arról informált, hogy a helyzetet megvizsgálták a Budapest
Közút Zrt.-vel, és Újbuda Önkormányzat közútkezelőjével is.
Az utca egyirányú forgalmi rendjét megfelelőnek tartja a Budapest
Közút Zrt., a kerületi önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal illetékes
főosztálya is, de a forgalmi rend még egyértelműbbé tétele érdekében a
Hosszúréti utca felől a "Behajtani tilos" jelzőtábla megismétlésére kértek
intézkedést a Budapest Közút Zrt.-től. A Repcsény utca a Lappantyú utcával
forgalomtechnikailag egyirányú utca-párt alkot. A Lappantyú utcát Újbuda
Önkormányzata az útépítési engedély megszerzése után szilárd burkolattal
fogja ellátni. Az utca burkolását követően az esetlegesen a Repcsény utcán az
engedélyezettel szembe behajtani szándékozók már a Lappantyú utcát is
biztonságosan tudják majd használni.
A Gazdagréti út szervizútjának esetleges egyirányúsítása nem lenne
hatással a Repcsény utca forgalmi rendjére. Ha a határoló utca kétirányú,
akkor a Gazdagréti út felől egyirányú utcát jobban megtalálják a közlekedők.
Az észrevétel nyomán a Budapest Közút Zrt. munkatársai felkérték
Újbuda Önkormányzatának közterület-felügyeletét, hogy időszakonként, de
rendszeresen ellenőrizzék a jelenlegi forgalmi rend betartását.

